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   Total consilieri Consiliul Local:  15 

                                          Prezenţi:  15 

                                             Pentru:  15 

                                        Împotrivă:    x 

                                           Abţineri:    x 

 

H O T Ă R Â R E A 
Nr. 47 din 26.05.2022 

 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a spaţiilor de joacă și a parcurilor de 

distracții situate pe domeniul public și privat al Comunei Periam 

 

 

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, CIF 4759543, ales în condiţiile stabilite de 

Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 

privind Statutul aleşilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 26.05.2022, având în vedere 

următoarele: 

- referatul de aprobare nr. 3866/19.05.2022 elaborat de primarul Comunei Periam, Județul Timiș, în 

calitatea sa de inițiator; 

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr. 

3881/20.05.2022 întocmit de domnul Cîtea Sorin-Leonid, în calitate de inspector de specialitate II 

(promotor local) în cadrul Compartimentului Dezvoltare Economico-socială, Urbanism și Transport 

Public cu atribuții delegate în domeniul protecției mediului; 

- prevederile art. 6 și altele din Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de introducere 

pe piata si exploatare a echipamentelor pentru agrement; 

- prevederile Ordinului Administrație Publică nr. 98/2003 pentru aprobarea Prescripției tehnice PT 

R 19/2002 ediția 1 „Cerințe tehnice de securitate privind instalațiile și echipamentele montate și utilizate 

în cadrul parcurilor de distracție și a spațiilor de joacă”, cu modificările ulterioare; 

- prevederile Ordinului Administrație Publică nr. 501/2004 pentru modificarea și completarea 

Prescripției tehnice PT R 19-2002, ediția 1,  „Cerințe tehnice de securitate privind echipamentele și 

instalațiile montate și utilizate în cadrul parcurilor de distracții și spațiilor de joacă”, aprobată prin 

Ordinul ministrului industriei și resurselor nr. 98/2003; 

- prevederile Ordinului Ministrului Economiei şi Comerţului nr. 4/2006 pentru modificarea 

Prescripției tehnice PT R 19-2002, ediția 1, „Cerinţe tehnice de securitate privind echipamentele şi 

instalaţiile montate şi verificate în cadrul spaţiilor de joacă”;  

-  prevederile Ordinului Administrație Publică nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și 

recomandări privind modul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane și rurale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

R O M Â N I A  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM 

Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis 

Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primariaperiam.ro 

 



2 

-  prevederile Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub 

presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam, aprobat prin 

H.C.L. Periam nr. 85/23.10.2020; 

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;  

În temeiul prevederilor art. 87 alin. 1, art. 110 alin. 1, art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. d, art. 129 

alin. 7 lit. c, e, g și k, art. 134 alin. 1 și alin. 3 lit. a, art. 139 alin. 3 lit. e, art. 196 alin. 1 lit. a, art. 197-200, 

art. 243 și art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a spațiilor de joacă și a parcurilor 

de distracții situate pe domeniul public și privat al Comunei Periam, conform Anexei nr. 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredința domnul viceprimar Condrea 

Adrian, doamna Cruciță Oana-Miruna, inspector I debutant-contabil în cadrul Compartimentului 

Financiar-contabil, Impozite şi taxe, Compartimentul Agricol, Protecția mediului și Compartimentul 

Achiziții publice din cadrul Primăriei Comunei Periam.  

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al Comunei Periam, 

în termenul prevăzut de lege: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalităţii, aplicării actelor 

cu caracter reparatoriu şi contencios administrativ; 

- Primarului Comunei Periam; 

- Consilierilor din cadrul Consiliului Local al Comunei Periam;  

- Viceprimarului Comunei Periam; 

- Compartimentului Financiar-contabil, impozite şi taxe din cadrul primăriei; 

- Compartimentului Agricol, Protecția mediului din cadrul primăriei; 

- Compartimentului Achiziții publice din cadrul primăriei; 

- Domnului Cîtea Sorin-Leonid, inspector de specialitate II-promotor local; 

- Responsabilului C.F.P. din cadrul primăriei;  

- La dosarul ședinței; 

- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de 

internet www.primatimperiam.ro. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
 

     ARNĂUTU ELENA-MARIANA 

 
____________________________________ 

Contrasemnează: 
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

 BRONŢ DACIANA 
 
 

______________________________________ 
 
 

L.S. 
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM, 

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI PERIAM 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI PERIAM NR. 47/2022 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) 26/05/2022 

 

2 Comunicarea către primarul comunei2) 26/05/2022 
3 Comunicarea către prefectul județului3) 30/05/2022 
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) 30/05/2022 
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) - 
6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz 30/05/2022 

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.”; 
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel mult 10 zile 

lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de 

la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se 

adresează.” 
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                                                                                               Anexa Nr. 1 

             La H.C.L. nr. 47 din 26.05.2022 
 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A SPAŢIILOR DE JOACĂ ȘI A 

PARCURILOR DE DISTRACȚII SITUATE PE DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT  

AL COMUNEI PERIAM, JUDEȚUL TIMIȘ 

 

 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 

Art. 1. (1) Prezentul Regulament stabilește modalitatea de acordare a autorizaţiei de funcționare 

pentru spațiile de joacă și parcurile de agrement sau de distracţie, reglementate potrivit H.G. nr. 

435/2010, respectiv procedura de eliberare a acordurilor, avizelor și autorizaţiilor expres stabilite și 

prevăzute de legislaţia în vigoare, metodologia de autorizare, precum și perioada de valabilitate a 

autorizaţiei de funcționare. 
            (2) Prezentul Regulament a fost elaborat în baza următoarelor acte normative: 

✓ Hotărârea Guvernului nr. 435/2010 privind regimul de exploatare a 
echipamentelor pentru agrement; 

✓ Ordinul ministrului economiei și comerţului nr. 4/2006 „Cerinte tehnice de 
securitate privind echipamentele și instalaţiile montate și verificate în cadrul 
parcului de distracţii și spațiilor de joacă”; 

✓ Standardele Europene SR EN 1176/2002 „Echipamente pentru spații de joacă"; 
✓ Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 

modificările și completările ulterioare. 
              (3) Scopul acestui Regulament este de a asigura exploatarea și folosirea în condiţii 

corespunzătoare și de durată a locurilor de joacă amenajate în Comuna Periam. 

Art. 2. În înțelesul H.G.  nr. 435/2010 privind regimul de introducere pe piaţă și de exploatare a 

echipamentelor pentru agreement, precum și al prezentului Regulament, următorii termeni se definesc 

astfel: 

a) echipament pentru agrement - orice utilaj, instalație sau dispozitiv acționat prin forța ori 

greutatea omului, electric, pneumatic, hidraulic, mecanic și/sau prin orice altă/alte sursă/surse de 

energie, ce funcționează pe un amplasament temporar ori definitiv și care este destinat 

agrementului, jocului sau destinderii consumatorilor; 

b) echipament pentru spații de joacă - echipament pentru agrement, acționat exclusiv prin 

greutatea sau forța fizică a omului, destinat pentru a fi utilizat în special de copii, pe un spațiu de 

joacă, temporar ori permanent; 

c) spațiu de joacă - perimetru delimitat și amenajat pentru jocul copiilor, în care este instalat cel 

puțin un echipament pentru spațiile de joacă; 

d) echipament pentru parcurile de distracții - echipament pentru agrement care nu este destinat 

spațiilor de joacă; 

e) distracție extremă - activitate oferită de un organizator, persoană fizică sau juridică, unuia ori 

mai multor consumatori în scop de destindere și la care pericolul sau provocarea pe care le 

resimte consumatorul îl incită în principal să participe; 

f) certificat de conformitate - document emis de către un organism de certificare desemnat, prin 

care se atestă că sunt îndeplinite cerințele esențiale de securitate aplicabile echipamentului 

pentru agrement; 

g) distribuitor - orice persoană fizică sau juridică din lanțul de distribuție, alta decât producătorul 

ori importatorul, care pune la dispoziție pe piață un produs; 

h) parc de distracții - perimetru delimitat și amenajat în scopul agrementului, în care este instalat 

cel puțin un echipament pentru parcurile de distracții, temporar sau definitiv; 

i) deținătorul echipamentului pentru agrement - persoana fizică sau juridică ori autoritatea 

publică locală ce deține cu orice titlu un echipament pentru agrement, pe care îl pune la 

dispoziție consumatorilor; 
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j) administrator - persoana fizica sau juridica ce are în administrare un parc de distracții sau un 

spațiu de joacă, dupa caz; 

k) coordonator de securitate - persoana angajata, desemnata de organizatorul distractiei extreme 

pentru a veghea la securitatea echipamentului, a consumatorilor, precum si a tertelor persoane; 

l) locator - orice persoană fizică sau juridică ce oferă spre închiriere consumatorilor echipamente 

pentru agrement; 

m) echipament de protecție individuală - echipamentul sau accesoriile oferite odată cu 

echipamentul pentru agrement închiriat, de către locator sau deținător, în scopul protejării vieții, 

sănătății și securității consumatorului față de pericolele ce pot apărea ca urmare a utilizării 

normale și previzibile a produsului respectiv; 

n) accident grav - accident mortal sau accident care produce o vătămare corporală gravă a 

consumatorului ori a uneia sau mai multor persoane situate în zona adiacentă echipamentului 

pentru agrement; 

o) incident grav - un eveniment care ar putea da naștere unui accident grav; 

p) producător - orice persoană fizică sau juridică ce fabrică un echipament pentru agrement ori 

pentru care se proiectează sau se fabrică un astfel de echipament și care comercializează acest 

echipament sub numele ori marca sa; 

q) importator - orice persoană fizică sau juridică stabilită în interiorul Uniunii Europene, care 

introduce pe piața comunitară un echipament pentru agrement dintr-o țară terță; 

r) reprezentant autorizat - orice persoană fizică sau juridică stabilită într-un stat membru al 

Uniunii Europene, care a primit un mandat scris din partea producătorului pentru a acționa în 

numele acestuia pentru sarcini specifice; 

s) organizator al distracției extreme - orice persoană fizică sau juridică ce furnizează unuia ori 

mai multor consumatori activități ce reprezintă distracție extremă; 

ș) radiatii - emisii de unde sonore, electromagnetice sau de particule ce se propagă în toate 

direcțiile, la care poate fi expus consumatorul în timpul utilizării unui echipament pentru 

agrement. 

 

Art. 3. (1) Înainte de punerea în funcţiune a echipamentului pentru parcuri de distracție sau 

agrement pe orice amplasament, deţinătorul acestuia trebuie: 

a) să obțină, să dețină și să pună la dispoziție organelor de supraveghere și control, pe baza 

unei cereri scrise formulată după modelul prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul 

Regulament, autorizația de funcționare a parcului de distractii, emisă de autoritățile publice 

locale, potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament; 

b) să efectueze, atunci când exploatarea echipamentelor de agrement impune acest lucru, 

branșamentele necesare în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare; 

c) să informeze consumatorii, printr-un panou de avertizare, amplasat la intrarea in parcul de 

distractii, despre:  

i. denumirea parcului de distracție; 

ii. numărul autorizației de funcționare a parcului de distracții, emisă de autoritățile 

publice locale; 

iii. datele de identificare a administratorului, inclusiv adresa unde acesta are sediul; 

iv. numerele de telefon ale serviciilor profesioniste pentru situații de urgență (salvare, 

pompieri, poliție) și al autorității pentru protecția consumatorilor, pentru situații de 

urgență; 

v. amplasarea echipamentelor pentru agrement, prin indicarea acestora pe harta 

parcului de distracții; 

d) să asigure supravegherea parcului de distracții; 

e) să asigure împrejmuirea parcului de distracții; 

f) să asigure dotarea parcului de distracții cu alimentare cu apă curentă, toalete publice, 

canalizare corespunzătoare, instalații de iluminat pe timpul nopții și mijloace adecvate de 

colectare a gunoiului; 

g) să delimiteze aleile de acces la echipamentele pentru agrement din parcurile de distracții, 

astfel încât să se evite intrarea consumatorilor în raza de acțiune a echipamentelor aflate în 

mișcare sau în alte zone care pot prezenta pericol pentru viața, sănătatea sau securitatea 

acestora; 
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h) să anunțe imediat producerea oricărui accident sau incident grav autorităților competente; 

i) să aibă în dotare truse de prim ajutor pentru cazuri de urgență și să afișeze în mod vizibil 

consumatorilor locul unde acestea sunt amplasate; 

j) să solicite și să obțină autorizația de securitate la incendiu, în condițiile legii, și să asigure 

mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor adecvate, funcționale și în cantitățile 

necesare. 

          (2) Prevederile alin. (1) lit. a), b), lit. c) pct. (ii)-(iv), lit. e) și h) sunt aplicabile în mod 

corespunzător și administratorilor spațiilor de joacă. 

          (3) Autoritățile publice locale au responsabilitatea asigurării funcționarii echipamentelor 

pentru agrement din spațiile de joacă amplasate pe domeniul public local, astfel încât să nu fie afectată 

securitatea utilizatorilor. 

 

Art. 4. Înainte de punerea în funcțiune a echipamentului pentru agrement pe orice amplasament, 

deținătorul echipamentului pentru agrement trebuie: 

a) să se asigure că echipamentul pentru agrement ce urmează a fi exploatat, cu excepția 

echipamentelor prevăzute la art. 3 alin. (3) din H.G. nr. 435/2010, este însoțit de certificatul 

de conformitate; 

b) să încheie un document, în formă scrisă, cu administratorul parcului de distracții sau al 

spațiului de joacă, din care să rezulte, cel puțin, acceptul acestuia pentru amplasarea 

echipamentului pentru agrement și perimetrul pentru amplasare, în cazul în care deținătorul 

echipamentului pentru agrement nu este și administratorul parcului de distracții sau al 

spațiului de joacă; 

c) să se asigure că pe fiecare echipament sunt inscripționate lizibil, durabil și vizibil 

informațiile necesare pentru utilizarea echipamentelor în cauză; 

d) să efectueze o analiză de risc în exploatare; 

e) să obțină autorizația de functionare a echipamentului pentru agrement, cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor 

sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Art. 5. Pe toată durata exploatării deținătorul echipamentului pentru agrement trebuie: 

1. să pună la dispoziție administratorului, locatorului sau consumatorului, după caz, 

echipamentul pentru agrement conform instrucțiunilor de exploatare furnizate de 

producător sau reprezentantul sau autorizat; 

2.  să informeze consumatorii, printr-un panou de avertizare amplasat în imediata apropiere 

a echipamentelor, cu privire la: 

a) denumirea echipamentului și datele de identificare ale deținătorului; 

b) modul corect de utilizare și comportamentul adecvat al consumatorilor în timpul 

utilizării; 

c) potențialele pericole, așa cum au fost ele identificate în cadrul analizei de risc în 

exploatare, inclusiv asupra vârstei minime, limitei de greutate, înălțimii sau stării 

de sănătate a consumatorilor, după caz; 

3. să păstreze documentația furnizată de către producător, reprezentantul sau autorizat sau 

importator, după caz, pentru acel echipament pentru agrement; 

4. să asigure efectuarea reviziilor, reparațiilor și întreținerii echipamentului pentru agrement, 

conform instrucțiunilor tehnice furnizate de către producător, reprezentantul sau autorizat 

sau importator și atunci când este cazul, numai cu persoane autorizate conform legii; 

5. să folosească, atunci când legislația în vigoare impune acest lucru, numai personal de 

deservire autorizat. 

 

Art. 6. (1) Informarea consumatorilor prevăzuta la art. 3 alin. (1) lit. c) și art. 5 pct. 2 se face în 

mod obligatoriu în limba română, fără a fi exclusă și prezentarea în alte limbi, pe panouri de avertizare 

durabile, amplasate vizibil și inscripționate cu caractere lizibile. 

        (2) Este interzisă atenționarea: „Utilizare pe riscul dumneavoastră“ sau orice atenționare 

similară. 
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CAPITOLUL II 

METODOLOGIA DE AUTORIZARE 

 

Art. 4. (1) Solicitarea obţinerii autorizaţiei de funcţionare pentru parcurile de distracţii și spații 

de joacă reglementate de H.G. nr. 435/2010 se face în baza unei cereri tip. 

            (2) Formularul tip de cerere este prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament. 

            (3) Cererea de autorizaţie va fi însoțită de următoarele documente: 

➢ certificat de atestare fiscală a deținătorului/administratorului spațiului de joacă / 

parcului de distracții eliberată de către organul fiscal competent; 

➢ copii conforme ale conţinutului panourilor informative. 

 

Art. 5. Solicitarea eliberării autorizaţiei de funcţionare conform H.G. nr. 435/2010 se depune, 

însoțită de documentele solicitate de lege și de prezentul Regulament, spre aprobare Primarului 

Comunei Periam. 

 

Art. 6 (1) Autorizaţia de funcţionare poate fi anulată în următoarele cazuri: 

➢ nu au fost respectate condiţiile prevăzute de lege și cele înscrise în prezentul 

Regulament; 

➢ nu au fost respectate cerinţele și criteriile care au stat la baza eliberării autorizaţiei de 

funcţionare; 

➢ se constată ca la dosar au fost depuse acte care nu sunt conforme cu realitatea; 

➢ au fost înregistrate reclamaţii întemeiate privind activitatea desfășurată; 

➢ prevederi impuse de actele normative în vigoare impun anularea autorizaţiei de 

funcţionare. 

 

 
CAPITOLUL III 

REGIMUL DE FUNCŢIONARE 

 
Art. 7. Obligațiile Comunei Periam, indiferent dacă spaţiul de joacă se află pe un amplasament 

temporar sau permanent, trebuie să asigure următoarele: 
a) Să verifice respectarea prezentului regulament de către toți deţinătorii și administratorii 

spațiilor/locurilor de joacă, atât instituţii publice /de interes public, cât și operatori economici. 
b) Să emită autorizaţia de funcţionare a spaţiului de joacă /parcului de distracţii. 
c) Să verifice executarea lucrărilor de întreţinere si reparaţii curente în conformitate cu procedura 

de inspecţie și întreținere a fiecărui echipament. 
 

Art. 8. Obligaţiile viceprimarului Comunei Periam și ale Șefului S.V.S.U. Periam: 
a) Să răspundă prompt la orice solicitare venită din partea cetăţenilor, cât și din partea oricărei 

persoane juridice. 
b) Să monteze în spațiile de joacă doar echipamente autorizate de instituţiile abilitate. 
c) Să asigure informarea utilizatorilor spațiilor de joacă prin afişarea la loc vizibil a unor panouri, 

conform modelului prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul Regulament și care să conţină 
următoarele informații:  

- denumirea spațiului/locului de joacă; 
- condiţiile de utilizare; 
 - obligațiile cetăţenilor referitoare la spațiile de joacă; 
 - date de identificare privind administratorul spațiului / locului de joacă; 
 - numerele de telefon utile în situaţia producerii unor cazuri de urgență. 

d) Să verifice periodic siguranţa și funcţionarea corectă a echipamentelor din spațiile de joacă 
pentru copii. 

e) Să planifice lucrările de reparaţii și întreținere și să le supună aprobării primarului Comunei 
Periam. 

f) Să primească sesizările cetăţenilor cu privire la defecţiunile apărute și să le remedieze în cel 
mai scurt timp. 

g) Să asigure efectuarea reviziilor, reparaţiilor și întreţinerea echipamentelui conform 
instrucţiunilor tehnice furnizate de producător, reprezentantul sau autorizat sau importatorului 
și atunci când este cazul, numai cu persoane autorizate conform legii. 
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h) Să păstreze documentaţia tehnică a echipamentului de joacă. 
i) Întocmesc în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni un raport cu starea echipamentelor din incinta 

spațiilor/locurilor de joacă și necesarul de material pentru repararea acestora, după caz, raportul 
urmând a fi prezentat primarului Comunei Periam. 

j) Să deţină Prescripţiile tehnice specifice - Colecţia ISCIR, standardele, legislaţia și 
regulamentările în vigoare referitoare la spațiile / locurile de joacă și să se asigure de 
respectarea acestora. 

k) Să fie prezenți la toate inspecţiile organelor de îndrumare și control, fiind direct responsabili de 
rezultatele acestora. 

l) Pe timpul defecţiunii, obiectul /echipamentul de joacă va fi oprit prin avertizare scrisă pe o 
plăcuță pe care să fie inscripționat cuvântul „defect” sau prin bandă avertizoare. 

m)  Să propună scoaterea din uz a echipamentelor de joacă, respectiv a echipamentelor de fitness 

care nu mai pot asigura securitatea consumatorilor, din cauza uzurii, respectiv a exploatării 

necorespunzătoare sau vandalizării; 
n) Să aducă la cunoştinţa beneficiarilor programul de funcţionare al spaţiilor de joacă, prin afişaje 

montate în incinta acestora. 
 
 
 

CAPITOLUL IV 
REGIMUL DE EXPLOATARE AL SPAȚIILOR DE JOACĂ AMENAJATE PE DOMENIUL 

PUBLIC ȘI PRIVAT AL COMUNEI PERIAM 
 

Art. 9.  (1) Spațiile de joacă se utilizează gratuit de către toți beneficiarii (utilizatorii). 
             (2) Echipamentele cu care sunt dotate spațiile de joacă sunt destinate copiilor cu vârsta 

cuprinsă între 3 - 14 ani. 
             (3) Greutatea corporală maximă admisă este de 54 kg. 

 (4) Accesul copiilor în spaţiul de joacă este permis cu sau fără însotitor, astfel: 
a) copiii cu vârsta între 3 - 9 ani trebuie obligatoriu însoțiți de un adult; 
b) copiii cu vârsta cuprinsă între 9 - 14 ani au acces în spaţiul de joacă și la 

echipamentele acestora fără însoțitor adult; 
c) copiii cu dizabilități au acces în incinta spațiilor de joacă pentru utilizarea 

echipamentului din dotare numai sub supravegherea unui adult. 
            (5) În incinta spaţiului de joacă sunt interzise următoarele: 

a) Utilizarea echipamentelor din dotarea spațiilor de joacă de către persoane 
adulte. 

b) Escaladarea structurilor din lemn și a celor din polyester armat cu fibre de sticlă, 
cu excepţia celor destinate escaladării. 

c) Folosirea echipamentelor defecte. 
d) Consumul de băuturi alcoolice în perimetrul spaţiului de joacă. 
e) Folosirea de către adulţi a spațiilor de joacă în scopul servirii mesei. 
f) Să se arunce, pe jos sau în alte locuri decât coșurile de gunoi special amenajate 

în acest scop, gunoaie, reziduuri, ambalaje de orice natura, resturi de ţigară, etc.  
g) Accesul persoanelor sub influența băuturilor alcoolice si substanţelor 

halucinogene. 
h) Accesul cu animale în spaţiul de joacă. 
i) Staţionarea persoanelor în grupuri, în perimetrul spațiului / parcului de joacă, 

pentru alt motiv decât cel de folosire corespunzătoare al spațiului / locului de 
joacă. 

j) Vandalizarea spaţiului de joacă: zgârierea, scrierea, vopsirea, murdărirea cu 
orice substanţe, ruperea, distrugerea echipamentelor de joacă și a altor piese de 
mobilier urban (bănci, coşuri de gunoi, etc.). 

k) Aprinderea elementelor constitutive ale echipamentelor de joacă, a coşurilor 
pentru deşeuri, a băncilor sau utilizarea focului deschis în perimetrul spațiului / 
locului de joacă. 

l) Satisfacerea nevoilor fiziologice pe terenul din incinta spațiului de joacă 
(folosirea amplasamentului şi a echipamentelor sau mobilierului urban ca 
toaletă publică). 

m) Folosirea spaţiului de joacă de către copii a căror stare de sănătate poate 
afecta starea de sănătate a celorlalți copii. 
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n) Supraaglomerarea spațiului/locului de joacă de alte persoane care nu sunt 
însoţitori ai copiilor. 

o) Tulburarea liniştii publice în incinta spaţiului de joacă. 
p) Accesul persoanelor, în special copii, în raza de acţiune a echipamentelor de 

joacă cu scopul evitării accidentelor. 
q) Circulaţia sau parcarea în spațiile / locurile de joacă a autovehiculelor, ATV-uri, 

scutere, biciclete, etc. 
r) Scuturarea covoarelor, uscarea rufelor pe echipamentele din spațiile de joacă. 
s) Utilizarea în incinta spațiului de joacă a altor jocuri, decât cele care intră în 

dotarea standard şi fumatul în perimetrul spațiului de joacă. 
t) Demontarea, distrugerea echipamentelor din spaţiul de joacă. 
u) Executarea de săpături, lucrări de reţele de utilități și/sau branșarea în incinta 

spațiilor de joacă, fără înștiințare prealabilă. 
(6) Utilizatorii spațiilor de joacă au obligaţia de a păstra curăţenia în incinta acestora. 
(7) În cazul defecţiunilor apărute la echipamente, orice persoană poate anunţa Primăria 
Comunei Periam la numerele de telefon care vor fi afişate pe un panou în incinta 
spațiului / locului de joacă. 
(8) Eventualele accidente produse vor fi anunţate atât la Salvare, cât și la Poliție. 

 
 
 

CAPITOLUL V 
SANCŢIUNI 

 
Art. 10. (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului Regulament constituie contravenţie și se 

sancţionează cu amenda, după cum urmează: 
a) Nerespectarea prevederilor Cap. IV, art. 9, alin. (3), alin. (4) și alin. (6) se sancţionează cu 

amendă de la 100 la 500 lei. 
b) Nerespectarea prevederilor Cap. IV, art. 9, alin. (5) lit. a), d), g), l), m), n), r) se sancţionează cu 

amendă de la 500 la 1.000 lei. 
c) Nerespectarea prevederilor Cap. IV, art. 9, alin. (5) lit. b), c), e), f), h), o), p), q), s) și ş) se 

sancţionează cu amendă de la 700 la 1.000 lei. 
d) Nerespectarea prevederilor Cap. IV, art. 9, alin. (5) lit. j), k), t) și u) se sancţionează cu amendă 

de la 500 la 1.000 lei. 
e) În cazul în care prin săvârsirea contravenţiei s-a cauzat o pagubă, pe baza ofertei financiare care 

a stat la baza achiziţiei publice a spațiilor/locurilor de joacă și/sau a devizului întocmit de 
societatea care asigura întreținerea acestora, agentul constatator poate stabili și despăgubirea în 
mod corespunzător, făcând menţiunea necesară în procesul-verbal de contravenţie. 

              (2) Pentru contravenţiile săvârșite de către minori care nu au împlinit vârsta de 14 ani, 
minimul și maximul amenzilor stabilite pentru faptele săvârșite se reduc la jumătate. 

Art. 11. Contravenţiile se constată, iar sancţiunea se aplică de către agenţii constatatori sau 
împuterniciți de către Primarul Comunei Periam. 

Art. 12. (1) Contravenienţii beneficiază de posibilitatea achitării a jumătate din minimul 
sancţiunii contravenţionale în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, 
de la data comunicării acesteia. 

                (2) Împotriva procesului-verbal de contravenţie se poate depune plângere la sediul 
emitentului, în termen de 15 zile de la comunicare, aplicându-se în acest sens prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 

 

                                   Primar,                                         Inspector de specialitate II - promotor local, 

                   Ing. ec. Dumitraș Cornel                                                         Cîtea Sorin-Leonid 
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ANEXA Nr. 1 

    La Regulament 

 

 

 

 

 

Domnului primar al Comunei Periam 

 

 

 

 

CERERE 

eliberare autorizaţie funcţionare spații de joacă/parcuri 

 

 

 

Subsemnatul/Subscrisa ___________________________________________, 

reprezentată de __________________________________________________, având CUI / 

CNP ________________________________, în calitate de ___________________________, 

cu domiciliul/sediul în localitatea _________________________, str. 

_____________________________, nr. _____, bl. ____, et. ____, ap. ____, Județul/Sector 

______________________________, vă rog să aprobați eliberarea autorizației de funcționare 

pentru desfășurarea activităților de ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

în localitatea PERIAM, zona ______________________________, nr. _______ , jud. Timiș. 

 

Telefon de contact: ________________________. 

 

 

 

 

Data: _____________    Semnătura ________________ 
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ROMÂNIA                                                                                                           ANEXA Nr. 2  

JUDEȚUL TIMIȘ                                                                                                La Regulament 
COMUNA PERIAM 
CIF 4759543 
Tel. 0256-375001/Fax: 0256-375002 
E-mail: office@primariaperiam.ro 

 
 
 
 
 
 

AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE 
Spaţiu de joacă pentru/parc 

 
 

 

 

 

            În baza H.C.L. Periam nr. ______/ ______ 2022, Primăria Comunei Periam cu sediul în 

Comuna Periam, strada Mureșului nr. 1 bis, Judeţul Timiş, emite autorizaţia de funcţionare pentru 

spațiul de joacă/parcul identificat astfel: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ . 

Activitatea se va desfășura în Comuna Periam. 

Orar de funcţionare: ___________________________________________________________. 

 

 

 

 

PRIMAR, 

Ing. ec. Dumitraș Cornel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@primariaperiam.ro
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ANEXA Nr. 3  

    La Regulament 

 

 

SPAȚIUL DE JOACĂ AFLAT ÎN ADMINISTRAREA COMUNEI PERIAM 

AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE NR. __________ DIN DATA DE _________ 

 

 

SPAȚIU DE JOACĂ:  PARCUL ________________ din COMUNA PERIAM, AMPLASAT  

ÎN ____________________________________  PERIAM 

 

REGULAMENT 

DE ORGANIZARE ȘI FUNCŢIONARE A SPAŢIULUI DE JOACĂ 

DESTINAT COPIILOR CU VÂRSTA ÎNTRE 3 - 14 ANI 

 
ACCESUL ESTE PERMIS NUMAI ÎNTRE ORELE 8,00 - 21,00 

 
FOLOSIREA ACESTUI SPAȚIU/LOC DE JOACĂ ESTE REZERVAT NUMAI COPIILOR 

ÎNSOŢIŢI ȘI SUPRAVEGHEAŢI PERMANENT DE CĂTRE UN ADULT, ÎN CAZ CONTRAR 
ADMINISTRATORUL NU SE FACE RESPONSABIL PENTRU POSIBILELE ACCIDENTE 

 
OBLIGAŢIILE CETĂŢENILOR REFERITOARE LA SPAȚIILE DE JOACĂ PENTRU 

COPII ÎN COMUNA PERIAM 
 
 

1. Să nu fumeze în perimetrul spațiului/locului de joacă. 
2. Este interzis accesul cu animalele de companie. 
3. Este interzisă aruncarea obiectelor de la înălțimea platformelor. 
4. Să nu consume mâncare, băuturi alcoolice în perimetrul spațiului/locului de joacă. 
5. Este interzis accesul cu autovehicule de orice fel exceptând pe cele folosite la întreţinerea 

spaţiului amenajat. 
6. Este interzis accesul persoanelor, în special copii, în raza de acţiune a echipamentelor de joacă. 
7. Este obligatorie păstrarea curăţeniei. 
8. Accesul persoanelor aflate sub influența substanţelor afrodisiace sau halucinogene, precum și 

consumul sau posesia unor asemenea substanţe în perimetrul spațiului/locului de joacă este 
strict interzis. 

9. Este interzisă producerea de zgomote prin strigăte, utilizarea de aparate radio, cd-playere, etc. la 
intensitate mare.  

10. Nu se recomandă folosirea spaţiului de joacă de către copiii a căror stare de sănătate poate 
afecta starea de sănătate a celorlalţi copii. 

11. Este interzisă aprinderea elementelor constitutive ale echipamentelor de joacă, a coşurilor pentru 
deşeuri, a băncilor sau utilizarea focului deschis în incinta spațiului/locului de joacă. 

12. Este interzisă vandalizarea spaţiului de joacă. 
 

TELEFOANE UTILE: 

SITUAŢII DE URGENȚĂ: 112 (SALVARE, POLIȚIE, POMPIERI) 

PRIMĂRIA COMUNEI PERIAM: 0256 - 375001 

 

 
 


